
 

REGULAMIN Testu Wiedzy Cyber Geniusz - Student 

 

 1§ Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Testu Wiedzy Cyber Geniusz (zwanego dalej 

„Testem wiedzy”). 

2. Test wiedzy odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

3. Organizatorem Testu wiedzy jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (zwana dalej: „Organizatorem”  

lub „WIB”) z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Kruczkowskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 

0000110584, NIP 526-00-38-522, REGON 010189403. 

4. Organizatorem technicznym Testu wiedzy jest Fundacja Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych z siedzibą  

w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielna 2 /31, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000657807, REGON: 36631279900000, NIP: 5252693672, we współpracy  

z Warszawskim Instytutem Bankowości (zwana dalej: „IRKS”), który odpowiada za przygotowanie i organizację 

Testu wiedzy od strony technicznej, w tym za kontakt z Uczestnikami Testu wiedzy. 

5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Testu wiedzy pod adresem: 

https://cyber.wib.edu.pl/testwiedzy (zwana dalej „Stroną Internetową Testu wiedzy”) 

6. Test wiedzy odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu 

Internetu. 

7. Fundatorem nagród, o których jest mowa w § 6 (zwanymi dalej „Nagrodami”) jest Organizator. 

8. Test wiedzy nie stanowi gry losowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

( tj. z dnia 27 października 2020 r. , Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815) 

 2§ Cele i zasady Testu wiedzy 

1. Celami Testu wiedzy są: 

1) promocja bezpiecznych zachowań w sieci 

2) promocja bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych 

3) edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa  

2. Test wiedzy składa się z jednego etapu polegającego na rozwiązaniu testu zawierającego pytania wielokrotnego 

wyboru typu zamkniętego, opracowanego i udostępnionego do rozwiązania przy stanowisku komputerowym  

w miejscu przebywania Uczestnika. 

3. Test wiedzy odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji internetowej Testportal (zwanej dalej: 

„Aplikacją”), do której dostęp zostanie przekazany Uczestnikom przez Organizatorów, w postaci linku 

konkursowego oraz unikalnego kodu dostępowego, przed przystąpieniem do testu. 

4. Podczas rozwiązywania testu Uczestnik zobowiązuje się do  samodzielnej pracy, zachowania spokoju  

i nie zakłócania w żaden sposób przebiegu testu. Uczestnik powinien powstrzymać się od opuszczania stanowiska 

komputerowego w trakcie rozwiązywania testu, porozumiewania się z innymi Uczestnikami w jakikolwiek 

sposób, korzystania z jakichkolwiek materiałów, pomocy naukowych, środków łączności, w tym telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych oraz jakichkolwiek aplikacji, stron internetowych, 

komunikatorów. 

5. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów uczestnictwa w Teście wiedzy, w tym kosztów poniesionych przez 

Uczestników niezbędnych do udziału w Teście wiedzy, takich jak sprzęt komputerowy i niezbędne 

oprogramowanie. 

6. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać wykluczone z udziału w Teście wiedzy na każdym jego etapie. 

 

 3§ Uczestnictwo w Teście wiedzy 

1. Uczestnikiem Testu wiedzy (zwanym dalej i uprzednio: „Uczestnikiem”) może być student studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych, I i II stopnia dowolnej uczelni, który w momencie przeprowadzania Testu wiedzy posiada 

status studenta, zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada dostęp do stanowiska 

komputerowego z łączem internetowym. W uzasadnionych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo, 

do weryfikacji dokumentacji potwierdzającej status studenta w momencie przeprowadzania Testu. 

2. Uczestnicy chcący przystąpić do Testu wiedzy zgłaszają się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego 

dostępnego na Stronie Internetowej Testu Wiedzy, w terminie zgodnym z Harmonogramem. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrwha3ti


3. Uczestnik przystępując do rejestracji i wypełnienia testu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Testu 

wiedzy i akceptuje jego postanowienia w tym zasady przetwarzania danych osobowych. Niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika skutkuje brakiem możliwości udziału takiego Uczestnika w 

Teście wiedzy.  

4. Uczestnicy przystępują do Testu wiedzy w terminach określonych w Harmonogramie Testu wiedzy, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanym dalej i uprzednio: „Harmonogramem”). 

5. Uczestnictwo w Teście wiedzy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 4§ Organizacja i przebieg Testu wiedzy 

1. Test wiedzy polega na rozwiązaniu za pośrednictwem Aplikacji testu zawierającego 25 pytań wielokrotnego 

wyboru, typu zamkniętego losowanych z trzech grup pytań (każdej o innym poziomie trudności) . Etap ten trwa 

od 17.10.2022 godz: 00:00 do 15.11.2022 godz: 23:59 jednak czas dla jednego uczestnika na wypełnienie testu 

wynosi maksymalnie 25 minut od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu. Maksymalny czas dozwolony na 

wybranie przez Uczestnika odpowiedzi na każde z pytań to 60 sekund. 

2. W przypadku uzyskania przez jednego lub więcej Uczestników równej liczby punktów, o kolejności decyduje 

łączny czas potrzebny danemu Uczestnikowi na rozwiązanie testu, tj. w tym przypadku wygrywa Uczestnik, 

którego najszybciej rozwiązał test. 

3. Ogłoszenie przez Organizatora zwycięzcy oraz laureatów Testu wiedzy nastąpi drogą mailową w terminie 

zgodnym z Harmonogramem. 

 

 
 5§ Nagrody 

1. W Teście wiedzy przewidziane są, następujące Nagrody:  

1) nagroda dla zwycięzcy Testu wiedzy – 600 zł w postaci bonów na zakupy w sklepach elektronicznych; 

2) nagroda dla I laureata Testu wiedzy – 400 zł w postaci bonów na zakupy w sklepach elektronicznych; 

3) nagroda dla II laureata Testu wiedzy – 250 zł w postaci bonów na zakupy w sklepach elektronicznych. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody. Nie mogą też w ich miejsce zostać wypłacone środki pieniężne. 

3. Certyfikaty oraz Nagrody dla zwycięzcy oraz laureatów Testu wiedzy zostaną przesłane niezwłocznie po 

zakończeniu finału Testu wiedzy na adres zwycięzcy i laureatów wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa  

w § 4 ust. 4, z zastrzeżeniem, iż Nagrody wysyłane są wyłącznie na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zwycięzcy i laureatom Nagrody w przypadku braku kontaktu 

potwierdzającego odbiór nagrody w ciągu 14 dni od zakończenia Testu wiedzy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania zwycięzcy i laureatom Testu wiedzy Nagrody w przypadku, gdy 

naruszą warunki Regulaminu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po 

stronie zwycięzcy i laureatów, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych, o której 

Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez zwycięzcę i Laureatów warunków, 

o których mowa w Regulaminie, a także w przypadku rezygnacji przez zwycięzcę i laureatów z Nagrody lub braku 

kontaktu ze strony zwycięzcy i laureatów.  

7. Uczestnictwa w Teście wiedzy, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania 

Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

 6§ Postępowanie reklamacyjne 

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem wiedzy na piśmie wraz  

z uzasadnieniem na adres korespondencyjny Organizatora lub mailowo na adres e-mail Organizatora Testu 

wiedzy, w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji z zwycięzcy i laureatach Testu wiedzy - bezpośrednio 

w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, 

adres e-mail, czytelny podpis, jak również dokładne uzasadnienie reklamacji.  

3. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będą 

rozpatrywane.  

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub 

dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia 

reklamacji. 



5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika zgłaszającego reklamację o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej 

lub elektronicznej.  

6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia 

przez Uczestnika Testu wiedzy roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.  

 

 7§ Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Uczestników Testu wiedzy jest Organizator, tj. Fundacja 

Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-394 Warszawa, o numerze 

NIP 526-003-85-22. 

2. W WIB został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@wib.org.pl lub pisemnie (na adres siedziby WIB). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem tych danych. 

3. Dane osobowe Uczestników Testu wiedzy będą gromadzone i wykorzystywane przez WIB w celach: 

1) zorganizowania i przeprowadzenia Testu wiedzy zgodnie z Regulaminem, w tym: komunikacji 

elektronicznej z Uczestnikami Testu wiedzy (art.6 ust 1 lit. b RODO); publikacji informacji o zwycięzcy 

i laureatach Testu wiedzy na Stronie Internetowej Testu wiedzy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

2) rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z organizacją Testu wiedzy (art.6 ust 1 lit. c RODO); 

3) dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Organizatora związanych z organizacją Testu wiedzy,  

a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu 

Administratora , art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

4) informacyjnych oraz promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego dotyczących innych projektów 

realizowanych przez WIB  - w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. WIB przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 3 ust.3 

i § 4 ust. 4 i obejmuje w stosunku do Uczestników  imię, nazwisko, uczelnie, miasto, województwo, adres e-mail 

oraz numer telefonu kontaktowego.  

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 

który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

1) w związku z organizacją Testu wiedzy, w celu jego realizacji – przez okres obowiązywania umów 

niezbędnych do jego organizacji w tym przez okres do 2 lat od zakończenia Testu wiedzy; 

2) w zakresie komunikacji elektronicznej z Uczestnikami Testu wiedzy: 

− w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;  

− w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu 

wniesienia sprzeciwu; 

3) w zakresie realizacji przez WIB czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;  

4) w zakresie celów informacyjnych i promocyjnych innych projektów realizowanych przez WIB: 

− w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;  

− w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu 

wniesienia sprzeciwu; 

5) w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WIB stanowiących podstawę tego 

przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych 

przez WIB;  

6) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami –  

do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. 

6. Dane mogą zostać ujawnione przez WIB następującym podmiotom:  

1) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;  

2) podmiotom, którym WIB powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na 

podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym  



i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia 

dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy czym podmioty te przetwarzają 

dane osobowe jako podwykonawcy na podstawie umowy z WIB i wyłącznie zgodnie z poleceniami WIB.  

3) W celu realizacji Testu wiedzy, WIB korzysta także z usług innego podmiotu przetwarzającego, tj. IRKS, 

które przetwarza dane osobowe Uczestników Testu wiedzy wyłącznie zgodnie z poleceniami WIB. 

Przetwarzanie danych osobowych podanych w  formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 3 ust.3  

i § 4 ust. 4 odbywa się na podstawie umowy z WIB, która nakłada na IRKS te same obowiązki ochrony 

danych, jakie obowiązują WIB, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 

wymogom RODO. 

7. Na podstawie RODO możesz skorzystać z następujących praw:  

1) żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia oraz ich przeniesienia na warunkach 

wynikających z RODO, a także cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej 

zgody przed jej cofnięciem);  

2) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy WIB przetwarza dane osobowe 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. WIP przestanie przetwarzać dane osobowe 

w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla WIB ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą 

niezbędne WIB do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

3) przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00. 

8. Dane Osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, ani nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników, w tym Uczestników niepełnoletnich jest dobrowolne,  

ale niezbędne do złożenia zgłoszenia i udziału w Teście wiedzy. 

 

 8§  

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem 

regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie  

od opublikowania jej na Stronie Internetowej Testu wiedzy. Organizator poinformuje Uczestników przed 

wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Testu wiedzy w każdym momencie jego trwania, bez podania 

przyczyny.  

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM TESTU WIEDZY CYBER GENIUSZ 

 

17 października – 15 listopada 2022 r. 
Możliwość rejestracji  uczestników poprzez formularz dostępny 

na stronie internetowej 

17 października 2022 r. (godz. 00:00)- 

15 listopada 2022 r. (godz. 23:59) 
Czas na wypełnianie testów 

21 listopada 2022 r. 
Graniczny termin poinformowania zwycięzcy i  laureatów drogą 

mailową o zajętym miejscu 

 

 


